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BAB V 

 KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain dari “Perpustakaan di Kota Semarang” ini adalah 

Arsitektur Neo-Modern. Pemilihan arsitektur neo–modern 

dilatarbelakangi oleh penciptaan suatu desain baru yang lebih 

berkesan estetis melalui pemanfaatan teknologi baik itu dalam segi 

fungsi maupun arsitektur tanpa meninggalkan pokok dari desain yang 

sebelumnya sudah ada, sehingga tema desain tersebut sesuai dengan 

perencanaan paradigma baru perpustakaan modern yang diharapkan 

dapat memberikan kesan yang baru terhadap perpustakaan. 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

Aliran Neo Modern muncul pada masa antara tahun 

1980 seiring dengan perkembanga jaman sejak dinyatakan 

berakhirnya arsitektur modern (1975) dan kemudian ditandai 

munculnya bangunan – bangunan baru. Neo-modern 

merupakan tindak lanjut dari berakhirnya arsitektur modern 

sehingga unsur arsitektur modern masih ada walaupun 

mengalami transformasi. Pada arsitektur modern, bentuk 

geometri disusun secara secara murni (tanpa pengolahan), 

sedangkan pada arsitektur neo-modern, terdapat pengolahan 

bentuk dasar geometri (sudut bentuk geometri dibuat tidak 
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tajam). Arsitektur neo-modern lebih bersifat estetis dan lebih 

berkembang teknologi serta morfologi bentuknya. 

Inti dari desain arsitektur neo-modern yaitu membuat 

suatu desain yang baru tanpa meninggalkan identitas dari 

suatu desain yang sudah ada baik dalam segi fungsi maupun 

arsitektural. 

 Nilai – nilai khusus arsitektur neo-modern : 

1. Traces of memory, menciptakan suatu desain baru 

dengan tetap mempertahankan unsur yang lama. 

2. Thematised ornament, bangunan memiliki rupa 

geometri yang lebih estetis dan variatif. 

3. Frenzied cacophony, bangunan mengembangkan 

order / desain baru. 

4.  Explosive space, pembentuk ruang merupakan 

unsur trimatra (perabot dan fungsi sangat penting). 

Memberikan kesan futuristik yang saling 

berhubungan. 

5. Disjunctive complexity, programing menciptakan 

suasana ruang yang meningkatkan fungsi 

bangunan. 
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 Ciri – ciri khusus arsitektur neo-modern : 

1. Sadar akan perkembangan teknologi, baik itu 

teknologi yang dalam arsitektur maupun berkaitan 

dengan fungsi. 

2. Bentuk lebih berimprovisasi dan bervariasi namun 

masih memiliki nilai geometris. 

3. Bervisualisasi akan era ke depan. 

4. Fasad bangunan lebih estetis walaupun tidak terlalu 

rumit. 

 

 Ciri – ciri umum arsitektur neo-modern : 

1. Tampilan bentuk bangunan didominasi dengan 

bentuk geometri yang lebih bebas. 

2. Struktur dan kontruksi sebagai ornamen (The Art of 

Construction) 

3. Memperhatikan keadaan yang masa kini telah 

berkembang. 

4. Menempatkan ruang sebagai unsur dominan. 

5. Warna dan tekstur hanya sebagai aksen. 

6. Adanya kesatuan antar unsur pembentuknya. 

7. Pemanfaatan pencahayaan alami (skylight). 

8. Penggunaan warna yang bersifat monoton namun 

inovatif. 
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Kaitannya dengan desain perpustakaan ini yaitu 

perpustakaan hybrid yang menggabungkan antara kesan 

konvensinonal dan kesan digital hal tersebut sesuai dengan 

arsitektur modern kaitannya dalam pengembangan teknologi 

dan fungsi. 

 

5.1.2 Sudi Preseden 

1. Vecheron Constantin Headquarter 

 

Gambar 5. 1 Vecheron Constantin Headqurter 
(Sumber : Archdaily.com) 

Berlokasi du Geneva, Switzerland. Bangunan ini 

didirikan pada tahun 2001-2005 dengan sarsitek Bernard 

Tschumi. Vecheron Constantin Headquarter suatu 

bangunan manufaktur yang memproduksi jam tangan 

mewah dari swiss dengan merek Richemont 

Bangunan ini merupakan salah satu bangunan 

yang menggunkan aliran noe-modern. Hal tersebut 

terlihat dalam pengolahan bentuk dasar geometri (sudut 

bentuk geometri dibuat tidak tajam) yang merupakan ciri 
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dari arsitektur neo-modern dengan aliran plastism. Dalam 

bangunan ini banyak digunakan bentukan yang berkesan 

fleksibel dengan banyak kurva dan lengkung yang 

memberi kesan lebih dinamis dan memiliki karakter. 

  

Gambar 5. 2 Unsur Lengkung dan Dinamis 
(Sumber : Archdaily.com) 

Material yang digunakan pada bagian eksterior 

adalah lempengan metal yang menyelimuti struktur 

geometri. Penggunaan material lempengan besi yang 

menerus pada bagian atap menunjukan hubungan yang 

koherensi antara visual dan fungsi selain itu juga 

menunjukkan plastism sehingga terlihat lebih dinamis dan 

fleksibel. Dari penggunaan kontruksi yang diekspos 

tersebut merupakan ciri arsitektur neo modern yaitu the 

art of contructions. 

Penerapan elemen logam dan kaca yang pada 

bangunan pada bangunan ini juga merupaka salah satu  

identitas dari arsitektur neo-modern yaitu penerapan 

pencahayaan alami melaui skylight. 
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Gambar 5. 3   Elemen Kaca Dan Struktur Bangunan 
(Sumber : Archdaily.com) 

2. Kamioka Town Hall 

Bangunan ini merupakan salah satu bangunan neo 

modern yang didesain oleh Arata Isozaki. 

 
Gambar 5. 4 Kamika Town Hall 

(Sumber : Pinterest.co.uk) 

Dalam desainnya bangunan ini  menggabungkan antar 

bentuk – bentuk geometris sedemikian rupa baik itu dalam 

denah maupun dalam fasad bangunan. 

 
Gambar 5. 5 Denah Kamioka Town Hall 

(Sumber : Pinterest.co.uk) 
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Desain bangunan ini didominasi oleh garis lengkung 

yang dipadukan dengan bentuk geometris persegi pada 

jendela – jendela sehingga membuat kesan dinamis pada 

bangunan. 

 

Gambar 5. 6 Komposisi geometri 
(Sumber : http://images.lib.ncsu.edu) 

Penerapan elemen struktur bangunan yang dibiarkan 

untuk dijadikan ornamen bangunan merupakan salah satu 

ciri arsitektur modern yang diterapkan pada bangunan ini. 

 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan kajian arsitektur neo-modern, maka 

beberapa point dapat diterapkan pada bangunan 

Perpustakaan di Kota Semarang ini yaitu: 

 Ekplorasi bentuk geometri yang lebih dinamis dan 

fleksibel. 

 Penerapan ornamen melalui struktur bangunan (the arts 

of constructios). 
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 Mengkolaborasi unsur lama dalam perpustakaan 

konvensional dengan perpustakaan hybrid melalui fungsi 

dan teknologi. 

 Penerapan material kaca-kaca lebar (sjylight). 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang muncul pada perpustakaan yaitu 

mengenai tatanan interior ruang yang membuat pengunjung nyaman 

dengan memainkan suasana ruang supaya tidak membosankan. 

Sehingga diangkan suatu permasalahan dominan yaitu konvertibilitas 

dan effisiensi tata ruang dalam pada ruang display dan ruang baca. 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Masalah 

Dominan 

Permasalahan dominan pada Perpustakaan di Kota 

Semarang yaitu penerapan konvertibilitas dan effisiensi tata  

ruang dalam pada ruang display dan ruang baca di 

perpustakaan. 

 Konvertibilitas 

Konvertibitas adalah suatu konsep interior dimana 

ruang atau bangunan dapat memungkinkan adanya 

perubahan tata atur suatu perabot pada satu ruang yang 

berkaitan dengan fungsi. Walaupun mengalami 

perubahan tata atur perabot ataupun pergantian perabot 
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namun fungsi yang ada di dalam ruangan tersebut tetap 

sama. 

Tujuan dari konvertiblitas pada ruangan baca dan 

ruang display yaitu untuk menciptakan suatu suasana 

ruang yang baru, sehingga suasana akan fungsi 

perpustakaan tetap hidup dengan tata atur yang berbeda. 

Konvertibilitas Memiliki kelebihan Dapat memberikan 

perubahan suasana ruang baru, membentuk sirkulasi baru 

sesuai yang diinginkan dan membentuk tata ruang perabot 

sesuai kebutuhan. Salah satu cara yang dapat diterapkan 

untuk mempermudah terciptanya konvertibilitas yaitu 

dengan penerapan dinding partisi yang bersifat non-

permanen. 

 Kelebihan 

1. Memiliki kelebihan dapat memberikan perubahan 

suasana ruang baru. 

2. Membentuk sirkulasi baru sesuai yang diinginkan 

dan membentuk tata ruang perabot sesuai 

kebutuhan. 

3. Merubahn orientasi ruang tanpa merubah fungsi. 
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 Kekurangan 

1. Dibutuhkan space yang cukup untuk 

perencanaan konvertibilitas ruang untuk 

kedepannya. 

2. Rawan adanya kerusakan pada perabot yang 

dipindahkan. 

 Effisiensi 

Suatu tuntunan tata letak interior yang dapat 

memanfaatkan seluruh ruangan pada suatu bangunan 

dengan optimal. 

Jadi konvertibilitas memiliki hubungan yang cukup 

erat dengan affisiensi ruang. Kemungkinan perubahan 

tata atur ruang akan berpengaruh terhadap effisiensi 

ruangan, tepatnya pada ruang display koleksi dan area 

baca. 

 

5.2.2 Sudi Preseden 

1. Perpustakaan Freedom 

Perpustakaan Freedom berlokasi di Gedung 

Wisma Bakrie 1, Ground Floor, No.Kav B1, 12920, Jl. H. 

R. Rasuna Said No.Kav X-6 No. 8, RT.16/RW.4, Karet 

Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta. 
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Gambar 5. 7 Area Dispay dan Baca 1 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Perpustakaan freedom merupakan perpustakaan 

umum dengan sistem peayanan terbukan, dimana 

perpustskaan ini memiliki luasan area baca yang 

digabungakan dengan area diplay yang cukup luas. 

Sehingga memungkinkan untuk ada konvertibilitas untuk 

mencapai effisiensi ruang. Penggunaan perabot yang 

tidak permanen mempermudah konvertibilitas ruang 

mulai dar rak buku, kursi, meja, dan perabot lainnya. 

    
Gambar 5. 8 Area Display dan Baca 2 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Adanya perubahan tatanan interior pada 

perpustakaan ini dilakukan secara berkala sehingga 

pengunjung dalam meraskaan suasana yang baru 

dengan fungsi yang sama di tempat\ yang sama. 
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Bahkan kantor yang ada di perpustakaan ini juga 

non permanen sehingga memungkinan adanya 

perubahan tata letak dengan tetap mempertahankan 

fungsi namun dengan suasana baru. 

   
Gambar 5. 9 Area Pelayanan 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

2. Perancangan Interior Art Center 

Dalam perencanaan desain interior art center 

ditekankan konsep konvertibilitas yaitu adanya 

kemungkiman perubahan Susana dan tata letak ruang 

dalam tanpa mempengaruhi fungsi utama. 

 
Gambar 5. 10 Perencanaan Konsep Konvertibilias 

(Sumber : Ancilla et al., 2016) 
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Konsep fleksibilitas (konvertibilitas) didapat dari 

penggunaan moveable panel pada area display dan 

dinding – dinding partisi di area tersebut. 

Pertimbangan space juga diperlukan dalam 

penerpan konsep konvertibilitas dalam art center ini. 

 
Gambar 5. 11  Aplikasi Konsep Konvertibilitas 

(Sumber :Ancilla et al., 2016) 

Dalam 2 alternatif perencanaan layout art center 

diatas terlihat perbedaan dalam tana ruang dalam area 

publik yang direncanakan untuk menciptakan suasana 

baru. Moveable panel di terapkan pada ruang pamer 

dan pembatas area di dalam interior art spaces, yang 

dapat dirubah tata letaknya menyesuaikan kebutuhan 

dan pembaharuan Susana didalam ruang tersebut. 
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Gambar 5. 12 Penerapan moveable panel 

(Sumber : Ancilla et al., 2016) 

 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan permasalahan dominan konvertibilitas dan 

effisiensi dalam desain interior perpustakaan, maka beberapa 

point dapat diterapkan pada bangunan Perpustakaan di Kota 

Semaranga yang nantinya bermanfaat dalam menciptakan 

suasana baru dalam ruang ruang display dan ruang baca tanpa 

meruabah fungsi ruang dengan penerapan konvertibilitas, 

yaitu: 

 Perencanaan space ruang dan tata letak perabot pada area 

display dan area baca yang memungkinkan adanya 

perubahan supaya pengunjung tidak bosan. 

 Perencanaan terjadinya konvertibilitas pada ruang baca 

dan ruang display yaitu dengan penerapan perabot yang 

memungkinkan mudah untuk di pindah atau dibongkar 

seperti dinding partisi, 

 Pemanfaatan seluruh sudut ruangan dengan mengatur tata 

letak interior untuk menciptakan effisiensi ruang. 
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 Penerapan moveable wall (dinding partisi) sebagai upaya 

terjadinya perubahan tata letak perabot dan layout ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


